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Usnesení 
3. mimořádného zasedání zastupitelstva 
městského obvodu 
konaného dne 25.10.2017 

  

čís. 0442/ZMObM-Sle/1418/3 
- 

  0445/ZMObM-Sle/1418/3 

  
  
  
  
 

  
  
  
 

______________________________ 

MVDr. Barbora Jelonková v.r. 
starostka městského obvodu 

  
  
  
 

______________________________ 

Ing. Roman Goryczka v.r. 
místostarosta 
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Přehled usnesení zastupitelstva městského obvodu dle čísel ze dne: 25.10.2017

 
Číslo usnesení
 

Materiál Název

0442/ZMObM-Sle/1418/3 VV/
ZMOb/8.0016/17

Zpráva ověřovatelů zápisu ze 17. zasedání
Zastupitelstva městského obvodu Slezská
Ostrava a určení ověřovatelů pro 3. mimořádné
zasedání Zastupitelstva městského obvodu
Slezská Ostrava

0443/ZMObM-Sle/1418/3 VV/
ZMOb/8.0017/17

Zánik mandátu členky zastupitelstva paní Bc.
Veroniky Brašové a nástup náhradníka pana
Josefa Kučery na uprázdněný mandát za volební
stranu KSČM

0444/ZMObM-Sle/1418/3 FaR/
ZMOb/9.0011/17

Poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu
městského obvodu a rozpočtové opatření - TJ
Sokol Koblov z.s.

0445/ZMObM-Sle/1418/3 ROaVZ/
ZMOb/2.0009/17

Souhlas s podáním žádosti o dotaci do Programu
na podporu poskytování sociálních služeb pro
rok 2018 financovaný z kapitoly 313 - MPSV
státního rozpočtu
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(zn. předkl.)

VV/ZMOb/8.0016/17
Zpráva ověřovatelů zápisu ze 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Slezská
Ostrava a určení ověřovatelů pro 3. mimořádné zasedání Zastupitelstva městského
obvodu Slezská Ostrava
 
Usnesení číslo: 0442/ZMObM-Sle/1418/3

110

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) schvaluje
 zprávu ověřovatelů zápisu paní Ivany Šmidákové a paní Ivety Frančíkové, o ověření zápisu ze

17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava, konaného dne 13.09.2017, bez
výhrad.

 
2) určuje
 za ověřovatele zápisu z 3. mimořádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Slezská

Ostrava, konaného dne 25.10.2017, pana Petra Svačinku a pana Bc Radomíra Mandoka.
 
 

(zn. předkl.)
VV/ZMOb/8.0017/17
Zánik mandátu členky zastupitelstva paní Bc. Veroniky Brašové a nástup náhradníka
pana Josefa Kučery na uprázdněný mandát za volební stranu KSČM
 
Usnesení číslo: 0443/ZMObM-Sle/1418/3

110

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) bere na vědomí
 a) že dnem 26.09.2017 zanikl mandát členky Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava

paní Bc. Veroniky Brašové, zvolené za volební stranu KSČM, a to z důvodu rezignace na členství
v Zastupitelstvu městského obvodu Slezská Ostrava

b) že dnem 27.09. 2017 nastoupil na uprázdněný mandát po člence Zastupitelstva městského
obvodu Slezská Ostrava, paní Bc. Veronice Brašové, 1. náhradník z kandidátní listiny téže volební
strany, t.j. KSČM, a to pan Josef Kučera

 
 

(zn. předkl.)
FaR/ZMOb/9.0011/17
Poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu městského obvodu a rozpočtové
opatření - TJ Sokol Koblov z.s.
 
Usnesení číslo: 0444/ZMObM-Sle/1418/3

160

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 poskytnout investiční účelovou dotaci ve výši 699.930,- Kč právnické osobě TJ Sokol Koblov

z.s., se sídlem Na Skotnici 19/23, Koblov, 711 00 Ostrava, IČO: 452 34 191, dle důvodové zprávy
a přílohy č. 1 předloženého materiálu

a
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uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu městského obvodu dle přílohy č.
2 předloženého materiálu;

 
 

Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: 30.11.2017
vedoucí odboru financí a rozpočtu

2) schvaluje
 rozpočtové opatření dle důvodové zprávy předloženého materiálu:

ORJ 9, § 6409, pol. 5901 (rezerva)                                       - 699.930,-
ORJ 9, § 3419, pol. 6322 (investiční transfery spolkům)      + 699.930,-

 
Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: 30.11.2017

vedoucí odboru financí a rozpočtu
 

(zn. předkl.)
ROaVZ/ZMOb/2.0009/17
Souhlas s podáním žádosti o dotaci do Programu na podporu poskytování sociálních
služeb pro rok 2018 financovaný z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu
 
Usnesení číslo: 0445/ZMObM-Sle/1418/3

220

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 o podání žádosti o dotaci do Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2018

financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu, dle důvodové zprávy předloženého
materiálu, a to za splnění podmínky udělení souhlasu rady města.

 
Vyřizuje: Mgr. Michal Kuchár, T: 06.11.2017

pověřen vedením odboru ROaVZ
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